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Poprawka 1

Anna Záborská

Projekt rezolucji
Odniesienie 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

− uwzględniając zalecenie Komitetu 
Ministrów Rady Europy dla państw 
członkowskich w sprawie nowych 
sposobów podejścia do przestępczości 
młodocianych i roli wymiaru 
sprawiedliwości wobec nieletnich (Rec 
(2003)20) z dnia 24 września 2003 r.,

Or. en

Poprawka 2
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Odniesienie 1 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając zieloną księgę 
zatytułowaną „Poprawa zdrowia 
psychicznego ludności – Strategia zdrowia 
psychicznego dla Unii Europejskiej” 
(COM(2005)484), w której porusza się w 
szczególności kwestię kosztów 
publicznych, jakie ponoszą systemy karne 
i sądowe w związku z zaburzeniami 
zachowania i funkcjonowania u dzieci,

Or. fr

Amendment 3
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Odniesienie 1 b (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

− uwzględniając podejście Komisji 
Europejskiej oraz reakcję Parlamentu na 
strategię UE na rzecz praw dziecka, 
przyjętą w dniu 16 stycznia 2008 r.,

Or. en

Poprawka 4
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Odniesienie 1 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając komunikat Komisarza 
Praw Człowieka Rady Europy 
zatytułowany „Dzieci a wymiar 
sprawiedliwości wobec nieletnich: 
możliwości usprawnień”, 
CommDH/IssuePaper(2009)1 z dnia 
19 czerwca 2009 r.,

Or. fr

Amendment 5
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Odniesienie 1 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

− uwzględniając zalecenie Komitetu 
Ministrów Rady Europy w sprawie reakcji 
społecznych wobec przestępczości 
młodocianych, (Rec (87)20E) z dnia 17 
września 1987 r.,

Or. en
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Poprawka 6
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Odniesienie 1 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając dokument 17593/09 
CRIMORG 187 Rady Unii z dnia 15 
grudnia 2009 r.,

Or. fr

Poprawka 7
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Odniesienie 1 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając komunikat Komisji 
zatytułowany „Zapobieganie 
przestępczości w Unii Europejskiej” 
(COM(2004)165),

Or. fr

Poprawka 8
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Odniesienie 1 e (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając opinię EKES w sprawie 
zapobiegania przestępczości nieletnich, 
sposobów postępowania w kwestii 
przestępczości nieletnich oraz roli 
wymiaru sprawiedliwości wobec 
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nieletnich w Unii Europejskiej” 1,

Or. fr

Amendment 9
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Odniesienie 2 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

− uwzględniając rezolucję z dnia 21 
czerwca 2007 r. w sprawie przestępczości 
nieletnich, roli kobiet, rodziny 
i społeczeństwa,
1 Dz.U. C 146 E z 12.6.2008, s. 344.

Or. en

Amendment 10
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. pragnie rozpocząć debatę dotyczącą 
polityki równości szans na rynku pracy, 
aby umożliwić zainteresowanym kobietom 
i mężczyznom aktywny udział w 
inicjatywach publicznych i 
indywidualnych mających na celu 
zahamowanie przestępczości i 
niekulturalnych zachowań nieletnich;

skreślony

Or. en

                                               
1 Dz.U. C E 110 75 z 9.5.2006
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Poprawka 11
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. pragnie rozpocząć debatę dotyczącą 
polityki równości szans na rynku pracy, 
aby umożliwić zainteresowanym kobietom 
i mężczyznom aktywny udział w 
inicjatywach publicznych i 
indywidualnych mających na celu 
zahamowanie przestępczości i 
niekulturalnych zachowań nieletnich;

skreślony

Or. en

Poprawka 12
Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. pragnie rozpocząć debatę dotyczącą 
polityki równości szans na rynku pracy, 
aby umożliwić zainteresowanym kobietom 
i mężczyznom aktywny udział 
w inicjatywach publicznych 
i indywidualnych mających na celu 
zahamowanie przestępczości 
i niekulturalnych zachowań nieletnich;

1. pragnie rozpocząć debatę dotyczącą 
polityki równości szans na rynku pracy, 
aby umożliwić zainteresowanym kobietom
i mężczyznom aktywny udział 
w inicjatywach publicznych 
i indywidualnych mających na celu 
przeciwdziałanie rozwojowi przestępczości 
nieletnich, w szczególności przestępczości 
z użyciem przemocy, oraz nasilaniu się 
aspołecznych zachowań młodzieży 
przejawiających się niepokojącym 
brakiem poczucia odpowiedzialności 
i tolerancji;

Or. de
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Poprawka 13
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. pragnie rozpocząć debatę dotyczącą 
polityki równości szans na rynku pracy, 
aby umożliwić zainteresowanym kobietom 
i mężczyznom aktywny udział w 
inicjatywach publicznych i indywidualnych 
mających na celu zahamowanie 
przestępczości i niekulturalnych zachowań 
nieletnich;

1. pragnie rozpocząć debatę dotyczącą 
polityki równości szans na rynku pracy, 
aby umożliwić zainteresowanym kobietom 
i mężczyznom aktywny udział w 
inicjatywach publicznych i indywidualnych 
mających na celu zahamowanie 
przestępczości i niekulturalnych zachowań 
nieletnich, a także kształtowanie 
świadomości indywidualnej i społecznej;

Or. lt

Poprawka 14
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. mając na uwadze konieczność 
poddania pod refleksję pojęcia pracy w 
domu i pojęcia dyskryminacji ze względu 
na różnice w wynagrodzeniach (gender 
pay gap), która wpływa na wybory 
rodziców i na korzystanie z urlopów 
macierzyńskich, ojcowskich, adopcyjnych, 
rodzicielski i ze względów rodzinnych, aby 
sprawdzić, czy są to rodzaje dyskryminacji 
ze względu na płeć;

Or. fr

Poprawka 15
Norica Nicolai
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Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że w art. 18 ust. 1 
Konwencji o prawach dziecka ONZ 
usankcjonowano rodzicielstwo jako 
główną siłę napędową działań publicznych 
mających na celu zabezpieczenie interesów 
dziecka i nałożono na państwa obowiązek 
aktywnego wspierania rodziców;

2. przypomina, że w art. 18 ust. 1 
Konwencji o prawach dziecka ONZ 
usankcjonowano rodzicielstwo jako 
główną siłę napędową działań publicznych 
mających na celu zabezpieczenie interesów 
dziecka;

Or. en

Poprawka 16
Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że w art. 18 ust. 1 
Konwencji o prawach dziecka ONZ 
usankcjonowano rodzicielstwo jako 
główną siłę napędową działań publicznych 
mających na celu zabezpieczenie interesów
dziecka i nałożono na państwa obowiązek 
aktywnego wspierania rodziców;

2. przypomina, że w art. 18 ust. 1 
Konwencji o prawach dziecka ONZ 
usankcjonowano rodzicielstwo jako 
główną siłę napędową działań publicznych 
mających na celu zaspokojenie potrzeb 
i zabezpieczenie interesów dziecka oraz 
działanie na rzecz ich dobra; przypomina 
ponadto, że państwa członkowskie 
zobowiązały się w największym możliwym 
stopniu wspierać rodziców w wypełnianiu 
przez nich obowiązków rodzicielskich;

Or. de

Amendment 17
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. przypomina, że w art. 18 ust. 1 
Konwencji o prawach dziecka ONZ 
usankcjonowano rodzicielstwo jako
główną siłę napędową działań 
publicznych mających na celu 
zabezpieczenie interesów dziecka i 
nałożono na państwa obowiązek 
aktywnego wspierania rodziców;

2. przypomina, że w art. 18 ust. 1 
Konwencji o prawach dziecka ONZ 
usankcjonowano zasadę, że rodzice lub, 
zależnie od przypadku, opiekunowie 
prawni ponoszą podstawowy obowiązek
zabezpieczenia interesów dziecka i 
nałożono na państwa obowiązek 
aktywnego wspierania tej zasady;

Or. en

Amendment 18
Antonyia Parvanova

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2 a. ponownie podkreśla, że obok 
rodziców kluczową rolę w ochronie dzieci 
przed przemocą i zachowaniami 
przestępczymi mogą odgrywać nauczyciele 
edukacji przedszkolnej oraz opiekunowie; 

Or. en

Amendment 19
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2 a. podkreśla, że osoby podejrzane, w tym 
nieletni podejrzani, są niewinni do 
momentu udowodnienia im winy, i że 
mają prawo do sprawiedliwego procesu 
zgodnie z kartą praw podstawowych i 
europejską konwencją praw człowieka; 
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zdecydowanie popiera plan działań 
dotyczących praw proceduralnych i 
oczekuje na wniosek Komisji w sprawie 
osób podejrzanych wymagających 
szczególnej uwagi;

Or. en

Amendment 20
Antonyia Parvanova

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla fakt, że instytucje 
międzynarodowe nie uwzględniają w 
wystarczającym stopniu czynników 
społeczno-ekonomicznych przestępczości 
nieletnich i nie poruszają z taką samą 
otwartością kwestii ogólnych niezbędnych 
warunków, bez bezpośredniej lub 
pośredniej dyskryminacji kobiet i 
mężczyzn na rynku pracy;

skreślony

Or. en

Poprawka 21
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla fakt, że instytucje 
międzynarodowe nie uwzględniają w 
wystarczającym stopniu czynników 
społeczno-ekonomicznych przestępczości 
nieletnich i nie poruszają z taką samą 
otwartością kwestii ogólnych niezbędnych 
warunków, bez bezpośredniej lub 
pośredniej dyskryminacji kobiet i 

3. podkreśla fakt, że instytucje 
międzynarodowe nie uwzględniają w 
wystarczającym stopniu czynników 
społeczno-ekonomicznych przestępczości 
nieletnich;
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mężczyzn na rynku pracy;

Or. en

Poprawka 22
Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla fakt, że instytucje 
międzynarodowe nie uwzględniają 
w wystarczającym stopniu czynników 
społeczno-ekonomicznych przestępczości 
nieletnich i nie poruszają z taką samą 
otwartością kwestii ogólnych niezbędnych 
warunków, bez bezpośredniej lub 
pośredniej dyskryminacji kobiet 
i mężczyzn na rynku pracy;

3. podkreśla fakt, że do tej pory nie 
zbadano dogłębnie czynników społeczno-
ekonomicznych przestępczości nieletnich, 
dlatego nie są dostępne modele 
zintegrowanego podejścia do przyczyn 
tego problemu. w dotychczasowej debacie 
nie porusza się z taką samą otwartością 
kwestii ogólnych niezbędnych warunków, 
bez bezpośredniej lub pośredniej 
dyskryminacji kobiet i mężczyzn na rynku 
pracy;

Or. de

Amendment 23
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla fakt, że instytucje 
międzynarodowe nie uwzględniają w 
wystarczającym stopniu czynników 
społeczno-ekonomicznych przestępczości 
nieletnich i nie poruszają z taką samą 
otwartością kwestii ogólnych niezbędnych 
warunków, bez bezpośredniej lub 
pośredniej dyskryminacji kobiet i 
mężczyzn na rynku pracy;

3. podkreśla fakt, że państwa członkowskie 
jak również europejskie i międzynarodowe 
instytucje nie uwzględniają w 
wystarczającym stopniu czynników 
społeczno-ekonomicznych przestępczości 
nieletnich i nie poruszają z taką samą 
otwartością kwestii ogólnych niezbędnych 
warunków, bez bezpośredniej lub 
pośredniej dyskryminacji kobiet i 
mężczyzn na rynku pracy;
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Or. en

Amendment 24
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. podkreśla fakt, że instytucje 
międzynarodowe nie uwzględniają w 
wystarczającym stopniu czynników 
społeczno-ekonomicznych przestępczości 
nieletnich i nie poruszają z taką samą 
otwartością kwestii ogólnych niezbędnych 
warunków, bez bezpośredniej lub
pośredniej dyskryminacji kobiet i 
mężczyzn na rynku pracy;

3. podkreśla fakt, że należy uwzględniać
czynniki społeczno-ekonomiczne
przestępczości nieletnich i unikać 
negatywnych wyobrażeń o wielu grupach 
społeczeństwa;

Or. en

Amendment 25
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3 a. podkreśla konieczność obiektywnej 
oceny makro-ekonomicznej wartości 
dodanej długoterminowych działań, 
których celem jest zwalczanie 
przestępczości nieletnich w procesie 
budowy oraz utrwalania spójności 
społecznej i dobrobytu społeczeństw;

Or. en

Amendment 26
Norica Nicolai
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Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża zaniepokojenie występującą na 
rynku pracy tendencją do nakładania na 
kobiety i mężczyzn coraz większych 
wymogów w celu uzyskania lepszych 
wyników, co jest sprzeczne z aspiracjami 
Unii dotyczącymi osiągnięcia 
konkurencyjnej gospodarki społecznej 
dostosowanej do potrzeb ludzkich w 
ramach stosunków społecznych;

skreślony

Or. en

Poprawka 27
Antonyia Parvanova

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża zaniepokojenie występującą na 
rynku pracy tendencją do nakładania na 
kobiety i mężczyzn coraz większych 
wymogów w celu uzyskania lepszych 
wyników, co jest sprzeczne z aspiracjami 
Unii dotyczącymi osiągnięcia 
konkurencyjnej gospodarki społecznej 
dostosowanej do potrzeb ludzkich w 
ramach stosunków społecznych;

skreślony

Or. en

Poprawka 28
Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża zaniepokojenie występującą na 
rynku pracy tendencją do nakładania na
kobiety i mężczyzn coraz większych 
wymogów w celu uzyskania lepszych 
wyników, co jest sprzeczne z aspiracjami 
Unii dotyczącymi osiągnięcia 
konkurencyjnej gospodarki społecznej 
dostosowanej do potrzeb ludzkich w 
ramach stosunków społecznych;

skreślony

Or. fr

Poprawka 29
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża zaniepokojenie występującą na 
rynku pracy tendencją do nakładania na 
kobiety i mężczyzn coraz większych 
wymogów w celu uzyskania lepszych 
wyników, co jest sprzeczne z aspiracjami 
Unii dotyczącymi osiągnięcia 
konkurencyjnej gospodarki społecznej 
dostosowanej do potrzeb ludzkich w 
ramach stosunków społecznych;

skreślony

Or. en

Poprawka 30
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. wyraża zaniepokojenie występującą na 4. wyraża zaniepokojenie występującą na 
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rynku pracy tendencją do nakładania na 
kobiety i mężczyzn coraz większych 
wymogów w celu uzyskania lepszych 
wyników, co jest sprzeczne z aspiracjami 
Unii dotyczącymi osiągnięcia 
konkurencyjnej gospodarki społecznej 
dostosowanej do potrzeb ludzkich w 
ramach stosunków społecznych;

rynku pracy tendencją do nakładania na 
kobiety i mężczyzn coraz większych 
wymogów w celu uzyskania lepszych 
wyników, także w sposób niewłaściwy, 
powodujący kumulację nadmiernej ilości 
godzin nadliczbowych, stres i zmęczenie 
pracą, co jest sprzeczne z aspiracjami Unii 
dotyczącymi osiągnięcia konkurencyjnej 
gospodarki społecznej dostosowanej do 
potrzeb ludzkich w ramach stosunków 
społecznych;

Or. fi

Poprawka 31
Antonyia Parvanova

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4 a. uwa¿a, ¿e aby zapobiegaæ 
zachowaniom przestêpczym, rodzice, 
nauczyciele oraz pracownicy spo³eczni 
powinni zaspokajaæ potrzeby dzieci − 
potrzebê bycia bezpiecznym i ¿ycia w 
sprzyjaj¹cym œrodowisku, posiada 
pozytywnych wzorców oraz bycia 
chronionym przed przemoc¹;

Or. en

Amendment 32
Antonyia Parvanova

Projekt rezolucji
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4 b. zauważa, że formalny system 
kształcenia można wykorzystywać jako 
główny sposób podnoszenia świadomości 
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na temat przemocy wobec kobiet oraz 
przełamywania i eliminowania 
stereotypowego podejścia do kwestii płci; 
dobre praktyki w tym obszarze obejmują 
eliminowanie stereotypowych wyobrażeń 
na temat płci na poziomie programów 
nauczania;  organizowanie szkoleń 
poświęconych radzeniu sobie z 
zachowaniami przestępczymi, łącznie ze 
skierowanymi do nauczycieli szkoleniami 
uwzględniającymi kwestie płci oraz 
oferowanie specjalistycznych kursów na 
temat praw człowieka, w tym praw kobiet;

Or. en

Amendment 33
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – wprowadzenie

Projekt rezolucji Poprawka

5. przyjmuje następujące definicje zawarte 
we Wzorcowych regułach minimalnych 
Narodów Zjednoczonych dotyczących 
wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich 
(regułach pekińskich), które stanowią 
jedyny instrument międzynarodowy 
odnoszący się do definicji „przestępczości 
nieletnich” (pkt 2.2):

5. zatwierdza następującą definicję 
terminu „przestępczość nieletnich”, 
opracowaną przez Radę Europy:1

„nieletni” to osoba, która osiągnęła wiek 
odpowiedzialności karnej, ale nie 
osiągnęła wieku pełnoletniości; jednakże 
zakres tej definicji może zostać 
rozszerzony i obejmować osoby tuż poniżej 
i powyżej tego wieku;
termin „przestępczość” oznacza działania 
podlegające prawu karnemu;. w 
niektórych krajach obejmuje on także 
zachowania antyspołeczne lub 
odbiegające od normy, które mogą 
podlegać prawu administracyjnemu lub 
cywilnemu;
„system sądzenia nieletnich” definiuje się 
jako formalny element szerszego podejścia 
do kwestii zwalczania przestępczości 
młodocianych; oprócz sądów dla 

                                               
 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 40/33 z dnia 29 listopada 1985 r.
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nieletnich w jego zakres wchodzą także 
instancje lub organa oficjalne, takie jak 
policja, prokuratura, prawnicy, służby 
nadzoru kuratorskiego i struktury 
penitencjarne; struktury tego systemu 
ściśle współpracują m.in. ze służbą 
zdrowia, oświatą, opieką socjalną i 
społeczną, a także z organizacjami 
pozarządowymi, takimi jak stowarzyszenia 
pomocy świadkom i ofiarom przestępstw;

Or. en

Amendment 34
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. zaznacza, że przestępczość nieletnich 
stanowi jeden szczególny składnik 
przestępczości w ujęciu globalnym i że jej 
poziom stanowi miarę zdrowia moralnego 
społeczeństwa;

Or. lt

Amendment 35
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że przestępczość nieletnich 
jest związana także z niebezpiecznymi 
grami, przemocą związaną z płcią, 
zjawiskami gwałtu lub gwałtów 
zbiorowych, przedwczesną seksualizacją i 
pornografią, które są szczególnie 
promowane w Internecie, nadużywaniem 

skreślony
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substancji do palenia, picia i 
wstrzykiwania, zaburzeniami odżywiania, 
wybrykami, których nastolatki mogą być 
jednocześnie pomysłodawcami i ofiarami;

Or. en

Poprawka 36
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że przestępczość nieletnich 
jest związana także z niebezpiecznymi 
grami, przemocą związaną z płcią, 
zjawiskami gwałtu lub gwałtów 
zbiorowych, przedwczesną seksualizacją i 
pornografią, które są szczególnie
promowane w Internecie, nadużywaniem 
substancji do palenia, picia i 
wstrzykiwania, zaburzeniami odżywiania, 
wybrykami, których nastolatki mogą być 
jednocześnie pomysłodawcami i ofiarami;

6. podkreśla, że przestępczość nieletnich 
jest związana także z niebezpiecznymi 
grami, przemocą związaną z płcią, 
zjawiskami gwałtu lub gwałtów 
zbiorowych, przedwczesną seksualizacją i 
pornografią, które są promowane w 
Internecie, nadużywaniem substancji do 
palenia, picia i wstrzykiwania, wybrykami, 
których nastolatki mogą być jednocześnie 
pomysłodawcami i ofiarami;

Or. en

Poprawka 37
Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że przestępczość nieletnich 
jest związana także z niebezpiecznymi 
grami, przemocą związaną z płcią, 
zjawiskami gwałtu lub gwałtów 
zbiorowych, przedwczesną seksualizacją 
i pornografią, które są szczególnie 
promowane w Internecie, nadużywaniem 

6. podkreśla, że przestępczość nieletnich 
jest związana także z niebezpiecznymi 
grami, przemocą związaną z płcią, 
zjawiskami gwałtu lub gwałtów 
zbiorowych, przedwczesną seksualizacją 
i pornografią, z którą nieletni stykają się
szczególnie w Internecie, nadużywaniem 
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substancji do palenia, picia 
i wstrzykiwania, zaburzeniami odżywiania, 
wybrykami, których nastolatki mogą być 
jednocześnie pomysłodawcami i ofiarami;

substancji do palenia, picia 
i wstrzykiwania, zaburzeniami odżywiania, 
będącymi zazwyczaj wynikiem presji 
świadomie lub nieświadomie wywieranej 
przez bliższe otoczenie, na którą nakłada 
się niewystarczająco wzmacniane 
poczucie własnej wartości u nastolatków, 
a także innymi wybrykami wszelkiego 
typu;

Or. de

Amendment 38
Antonyia Parvanova

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że przestępczość nieletnich 
jest związana także z niebezpiecznymi 
grami, przemocą związaną z płcią, 
zjawiskami gwałtu lub gwałtów 
zbiorowych, przedwczesną seksualizacją i
pornografią, które są szczególnie 
promowane w Internecie, nadużywaniem 
substancji do palenia, picia i 
wstrzykiwania, zaburzeniami odżywiania, 
wybrykami, których nastolatki mogą być 
jednocześnie pomysłodawcami i ofiarami;

6. podkreśla, że przestępczość nieletnich 
jest związana także z niebezpiecznymi 
grami, przemocą związaną z płcią, 
zjawiskami gwałtu lub gwałtów 
zbiorowych, terroryzowaniem i 
zastraszaniem oraz pornografią, czy
nadużywaniem substancji do palenia, picia 
i wstrzykiwania;

Or. en

Poprawka 39
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że przestępczość nieletnich 
jest związana także z niebezpiecznymi 

6. podkreśla, że przestępczość nieletnich 
jest związana także z niebezpiecznymi 
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grami, przemocą związaną z płcią, 
zjawiskami gwałtu lub gwałtów 
zbiorowych, przedwczesną seksualizacją i 
pornografią, które są szczególnie 
promowane w Internecie, nadużywaniem 
substancji do palenia, picia i 
wstrzykiwania, zaburzeniami odżywiania,
wybrykami, których nastolatki mogą być 
jednocześnie pomysłodawcami i ofiarami;

grami, przemocą związaną z płcią, 
zjawiskami gwałtu lub gwałtów 
zbiorowych, przedwczesną seksualizacją i 
pornografią, które ułatwia w szczególności 
internet, używaniem narkotyków lub 
spożywaniem alkoholu, wybrykami, 
których nastolatki mogą być jednocześnie 
pomysłodawcami i ofiarami;

Or. fr

Poprawka 40
Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Ustęp 6 - punkt 1 (nowy) 

Projekt rezolucji Poprawka

(1) wyraża swoje zaniepokojeni faktem, że 
młodzież jest w dwójnasób narażona na 
stanie się ofiarą; z danych naukowych 
wynika, że statystycznie rzecz biorąc 
młodzi ludzie częściej padają ofiarą 
przemocy dorosłych, a jednocześnie są oni 
także głównym celem aktów przemocy ze 
strony rówieśników; 

Or. de

Amendment 41
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podtrzymuje swoje stanowisko, zgodnie 
z którym „niełatwo jest klasyfikować w 
oderwaniu od rzeczywistości przyczyny 

7. podtrzymuje swoje stanowisko, zgodnie 
z którym niełatwo jest klasyfikować w 
oderwaniu od rzeczywistości przyczyny 
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powodujące przestępczość nieletnich”1 powodujące przestępczość nieletnich, 
ponieważ droga prowadząca ich do 
zachowań społecznie odbiegających od 
normy i w konsekwencji przestępczych w 
każdym przypadku wynika z 
indywidualnych szczególnych okoliczności 
tworzonych przez ich przeżycia i 
związanych z głównymi biegunami, wokół 
których rozwija się każde dziecko: 
rodziną, szkołą, gronem przyjaciół oraz w 
szerszym zakresie środowiskiem 
społeczno-gospodarczym, w którym żyje1;

Or. en

Amendment 42
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. podtrzymuje swoje stanowisko, zgodnie 
z którym „niełatwo jest klasyfikować w 
oderwaniu od rzeczywistości przyczyny 
powodujące przestępczość nieletnich”2

7. podtrzymuje swoje stanowisko, zgodnie 
z którym „niełatwo jest klasyfikować w 
oderwaniu od rzeczywistości przyczyny 
powodujące przestępczość nieletnich”3 w 
związku z tym zwraca szczególna uwagę 
na konieczność zbierania informacji na 
temat charakteru i przyczyn przestępczości 
dziewcząt, aby pomóc w opracowaniu 
polityki przystosowanej do potrzeb 
dziewcząt popełniających wykroczenia; 

Or. en

Poprawka 43
Angelika Werthmann

                                               
1 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie przestępczości nieletnich, roli 
kobiet, rodziny i społeczeństwa, Dz.U. C 146E z 12.6.2008, s. 344.
2 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie przestępczości nieletnich, roli 
kobiet, rodziny i społeczeństwa, Dz.U. C 146E z 12.6.2008, s. 344.
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Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przyjmuje wykaz przyczyn 
wymienionych przez EKES: pochodzenie 
nieletnich z rodzin rozbitych i trudności 
w godzeniu obowiązków zawodowych 
z życiem rodzinnym coraz częściej 
pociągają za sobą brak uwagi dla dzieci 
oraz brak ograniczeń i kontroli wobec nich; 
marginalizacja społeczno-ekonomiczna lub 
ubóstwo; opuszczanie zajęć 
i niepowodzenia szkolne; bezrobocie 
wśród młodzieży; obrazy i zachowania 
pełne przemocy ukazywane przez niektóre 
środki masowego przekazu lub w grach 
wideo; używanie narkotyków i substancji 
toksycznych, np. marihuany, oraz 
nadużywanie alkoholu; niewystarczające 
nauczanie i przekazywanie wartości 
obywatelskich czy społecznych, jak np. 
poszanowanie zasad, solidarność, 
wspaniałomyślność, tolerancja, szacunek 
wobec innych, samokrytyka, empatia, 
poczucie dobrze wykonanej pracy itp., 
które w naszych „zglobalizowanych” 
społeczeństwach są zastępowane przez 
wartości bardziej utylitarne, takie jak 
indywidualizm, konkurencyjność, 
konsumpcjonizm, które w określonych 
okolicznościach mogą wywoływać pewne 
zagubienie jednostek w społeczeństwie ;1 ;

8. przyjmuje wykaz przyczyn 
wymienionych przez EKES:

– pochodzenie nieletnich z rodzin 
rozbitych, w odnośnych badaniach 
przeprowadzonych w ubiegłych 
dziesięcioleciach stwierdzano 
wielokrotnie, że połowa do wręcz dwóch 
trzecich przestępstw w jednej grupie 
wiekowej popełnianych jest przez mały 
odsetek nieletnich o nietypowym 
zachowaniu, których łączy pochodzenie 
z rodzin w trudnym położeniu i brak 

                                               
1 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, opinia w sprawie zapobiegania przestępczości nieletnich, 
sposobów postępowania w kwestii przestępczości nieletnich oraz roli wymiaru sprawiedliwości wobec 
nieletnich w Unii Europejskiej, Dz.U. C 110 z 9.5.2006, s. 75.
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podstawowych umiejętności społecznych 
w zakresie życia w społeczeństwie oraz
trudności w godzeniu obowiązków 
zawodowych z życiem rodzinnym;
– coraz częściej występujący brak uwagi 
dla dzieci oraz brak ograniczeń i kontroli 
wobec nich;
– marginalizacja społeczno-ekonomiczna 
lub ubóstwo;
– opuszczanie zajęć i niepowodzenia 
szkolne;
– bezrobocie wśród młodzieży – włączenie 
do świata pracy i obecność stałych 
opiekunów miały przełomowe znaczenie, 
nawet przy poważnych brakach w zakresie 
umiejętności społecznych;

– obrazy i zachowania pełne przemocy 
ukazywane przez niektóre środki 
masowego przekazu lub w grach wideo;
– używanie narkotyków i substancji 
toksycznych, np. marihuany, oraz 
nadużywanie alkoholu;

– niewystarczające nauczanie 
i przekazywanie wartości obywatelskich 
czy społecznych, jak np. poszanowanie 
zasad, solidarność, wspaniałomyślność, 
tolerancja, szacunek wobec innych, 
samokrytyka, empatia, poczucie dobrze 
wykonanej pracy itp., które w naszych 
„zglobalizowanych” społeczeństwach są 
zastępowane przez wartości bardziej 
utylitarne, takie jak indywidualizm, 
konkurencyjność, konsumpcjonizm, które 
w określonych okolicznościach mogą 
wywoływać pewne zagubienie jednostek 
w społeczeństwie1;

Or. de

                                               
1 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, opinia w sprawie zapobiegania przestępczości nieletnich, 
sposobów postępowania w kwestii przestępczości nieletnich oraz roli wymiaru sprawiedliwości wobec 
nieletnich w Unii Europejskiej, Dz.U. C 110 z 9.5.2006, s. 75.
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Poprawka 44
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przyjmuje wykaz przyczyn 
wymienionych przez EKES: pochodzenie 
nieletnich z rodzin rozbitych i trudności w 
godzeniu obowiązków zawodowych z 
życiem rodzinnym coraz częściej pociągają 
za sobą brak uwagi dla dzieci oraz brak 
ograniczeń i kontroli wobec nich; 
marginalizacja społeczno-ekonomiczna lub 
ubóstwo; opuszczanie zajęć i 
niepowodzenia szkolne; bezrobocie wśród 
młodzieży; obrazy i zachowania pełne 
przemocy ukazywane przez niektóre środki 
masowego przekazu lub w grach wideo; 
używanie narkotyków i substancji 
toksycznych, np. marihuany, oraz 
nadużywanie alkoholu; niewystarczające 
nauczanie i przekazywanie wartości 
obywatelskich czy społecznych, jak np. 
poszanowanie zasad, solidarność, 
wspaniałomyślność, tolerancja, szacunek 
wobec innych, samokrytyka, empatia, 
poczucie dobrze wykonanej pracy itp., 
które w naszych „zglobalizowanych” 
społeczeństwach są zastępowane przez 
wartości bardziej utylitarne, takie jak 
indywidualizm, konkurencyjność, 
konsumpcjonizm, które w określonych 
okolicznościach mogą wywoływać pewne 
zagubienie jednostek w społeczeństwie;

8. przyjmuje wykaz przyczyn 
wymienionych przez EKES: pochodzenie 
nieletnich z rodzin rozbitych i trudności w 
godzeniu obowiązków zawodowych z 
życiem rodzinnym coraz częściej pociągają 
za sobą brak uwagi dla dzieci oraz brak 
ograniczeń i kontroli wobec nich; 
marginalizacja społeczno-ekonomiczna lub 
ubóstwo; opuszczanie zajęć i 
niepowodzenia szkolne; bezrobocie wśród 
młodzieży; obrazy i zachowania pełne 
przemocy ukazywane przez niektóre środki 
masowego przekazu lub w grach wideo; 
używanie narkotyków i substancji 
toksycznych, np. marihuany, oraz 
nadużywanie alkoholu; niewystarczające 
nauczanie i przekazywanie wartości 
obywatelskich czy społecznych, jak np. 
poszanowanie zasad, solidarność, 
wspaniałomyślność, tolerancja, szacunek 
wobec innych, samokrytyka, empatia, 
poczucie dobrze wykonanej pracy itp. *;

Or. fr

                                               
 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, opinia w sprawie zapobiegania przestępczości nieletnich, 
sposobów postępowania w kwestii przestępczości nieletnich oraz roli wymiaru sprawiedliwości wobec 
nieletnich w Unii Europejskiej, Dz.U. C 110 z 9.5.2006, s. 75.
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Amendment 45
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. przyjmuje wykaz przyczyn 
wymienionych przez EKES: pochodzenie 
nieletnich z rodzin rozbitych i trudności w 
godzeniu obowiązków zawodowych z 
życiem rodzinnym coraz częściej 
pociągają za sobą brak uwagi dla dzieci 
oraz brak ograniczeń i kontroli wobec 
nich; marginalizacja społeczno-
ekonomiczna lub ubóstwo; opuszczanie 
zajęć i niepowodzenia szkolne; bezrobocie 
wśród młodzieży; obrazy i zachowania 
pełne przemocy ukazywane przez niektóre 
środki masowego przekazu lub w grach 
wideo; używanie narkotyków i substancji 
toksycznych, np. marihuany, oraz 
nadużywanie alkoholu; niewystarczające 
nauczanie i przekazywanie wartości 
obywatelskich czy społecznych, jak np. 
poszanowanie zasad, solidarność, 
wspaniałomyślność, tolerancja, szacunek 
wobec innych, samokrytyka, empatia, 
poczucie dobrze wykonanej pracy itp., 
które w naszych „zglobalizowanych” 
społeczeństwach są zastępowane przez 
wartości bardziej utylitarne, takie jak 
indywidualizm, konkurencyjność, 
konsumpcjonizm, które w określonych 
okolicznościach mogą wywoływać pewne 
zagubienie jednostek w społeczeństwie;

8. podkreśla potrzebę wspierania 
niezależnych badań dotyczących przyczyn 
przestępczości nieletnich;

Or. en

Amendment 46
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

8a. zaznacza, że przy ustalaniu winy w 
trakcie dochodzenia i ścigania przestępstw 
popełnionych przez osoby nieletnie należy 
uwzględniać przypadki wykroczeń, które 
mogą się wiązać z przymusem, np. ze 
strony sympatii czy rówieśników; 

Or. en

Amendment 47
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Ustęp 8 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8b. wzywa instytucje europejskie oraz 
państwa członkowskie do 
przeprowadzania badań nad przyczynami 
przestępczości nieletnich z 
uwzględnieniem kwestii płci, np:  
opacowywanie statystyk dotyczących 
różnic według płci w przestępczości 
nieletnich lub najczęstsze czynniki 
płciowe wywołujące przestępczość 
nieletnich;

Or. en

Amendment 48
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest zdania, że rodzina jest dla dziecka 
pierwszym miejscem socjalizacji i że 
szersze otoczenie rodzinne odgrywa 

skreślony
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zasadniczą rolę w zapobieganiu i 
rehabilitacji;

Or. en

Poprawka 49
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest zdania, że rodzina jest dla dziecka 
pierwszym miejscem socjalizacji i że 
szersze otoczenie rodzinne odgrywa 
zasadniczą rolę w zapobieganiu i 
rehabilitacji;

9. jest zdania, że rodzina jest dla dziecka 
pierwszym miejscem socjalizacji i że 
pielęgnowanie atmosfery rodzinnej
odgrywa zasadniczą rolę w zapobieganiu i 
rehabilitacji;

Or. en

Poprawka 50
Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest zdania, że rodzina jest dla dziecka 
pierwszym miejscem socjalizacji i że 
szersze otoczenie rodzinne odgrywa
zasadniczą rolę w zapobieganiu 
i rehabilitacji;

9. jest zdania, że rodzina jest dla dziecka 
pierwszym i decydującym miejscem 
socjalizacji i że zgodnie z prawem państw 
członkowskich i umowami 
międzynarodowymi rodzice ponoszą 
również odpowiedzialność za tę 
socjalizację; szersze otoczenie rodzinne 
może odgrywać zasadniczą rolę 
w zapobieganiu i rehabilitacji; z uwagi na 
obecne uwarunkowania społeczne i stały 
spadek liczby osób wspieranych przez 
szerokie stabilne otoczenie rodzinne 
należy intensywniej zająć się 
alternatywnymi modelami, takimi jak 
rodzice zastępczy, i opracować w oparciu 
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o pozytywne doświadczenia nowe, łączone 
modele; 

Or. de

Poprawka 51
Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. jest zdania, że rodzina jest dla dziecka 
pierwszym miejscem socjalizacji i że 
szersze otoczenie rodzinne odgrywa 
zasadniczą rolę w zapobieganiu i 
rehabilitacji;

9. jest zdania, że rodzina jest dla dziecka 
pierwszym miejscem socjalizacji i że 
szersze otoczenie rodzinne odgrywa 
zasadniczą rolę w zapobieganiu i 
reintegracji społecznej; uważa również, że 
inne czynniki społeczno-ekonomiczne 
wpływają na rozwój dziecka;

Or. fr

Amendment 52
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. przypomina, że uwzględnianie aspektu 
rodziny, co wiąże się z różnymi strategiami 
politycznymi (np. społecznymi, 
edukacyjnymi, finansowymi oraz z 
prawem karnym itd.) również z 
perspektywy rodziny, jest kluczowym 
instrumentem koordynowania wysiłków 
na rzecz zapobiegania zachowaniom 
prowadzącym do wykroczeń popełnianych 
przez osoby nieletnie;

Or. en
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Amendment 53
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. stwierdza, że szkoła publiczna 
przyczynia się do socjalizacji młodzieży;

skreślony

Or. en

Poprawka 54
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. stwierdza, że szkoła publiczna 
przyczynia się do socjalizacji młodzieży;

skreślony

Or. en

Poprawka 55
Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. stwierdza, że szkoła publiczna 
przyczynia się do socjalizacji młodzieży;

10. stwierdza, że szkoła publiczna 
przyczynia się również w dużym stopniu
do socjalizacji młodzieży, ponieważ jest 
otoczeniem, w którym dzieci po raz 
pierwszy samodzielnie spotykają się ze 
środowiskiem pozarodzinnym;

Or. de
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Poprawka 56
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. przyznaje, że aby wychwycić pierwsze 
oznaki zachowania przestępczego, należy 
skupić uwagę na szkolnictwie, jako że 
stanowi ono drugi najważniejszy czynnik 
socjalizacji w dalszym rozwoju 
umiejętności społecznych młodego 
człowieka;  zaleca państwom 
członkowskich przyjęcie odpowiednich 
środków, takich jak stałe zajęcia z 
doradztwa psychologicznego w szkołach, 
itp., co pozwoli ułatwić współpracę 
pomiędzy rodzicami, szkołami a 
psychologami/pedagogami szkolnymi oraz 
nieść pomoc dzieciom wymagającym  
wsparcia; 

Or. en

Amendment 57
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zachęca publiczną opiekę socjalną do 
zapewnienia w stosownych przypadkach 
monitorowania, które nie powinno być 
odczuwane jako stygmatyzacja czy 
ograniczenie;

skreślony

Or. en
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Poprawka 58
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zachęca publiczną opiekę socjalną do 
zapewnienia w stosownych przypadkach 
monitorowania, które nie powinno być 
odczuwane jako stygmatyzacja czy 
ograniczenie;

11. zachęca publiczną opiekę socjalną do 
zapewnienia w stosownych przypadkach 
monitorowania zachowań odbiegających 
od normy, które nie powinno być 
odczuwane jako stygmatyzacja czy 
ograniczenie;

Or. en

Poprawka 59
Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. zachęca publiczną opiekę socjalną do 
zapewnienia w stosownych przypadkach 
monitorowania, które nie powinno być 
odczuwane jako stygmatyzacja czy 
ograniczenie;

11. zachęca publiczną opiekę socjalną do 
zapewnienia w stosownych przypadkach 
monitorowania, które nie powinno być 
odczuwane jako stygmatyzacja czy 
ograniczenie; przy czym największy sukces 
przyniosły programy dostosowane do 
konkretnego przypadku; 

Or. de

Amendment 60
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. 12 wzywa państwa członkowskie do 
udoskonalenia szkolenia nauczycieli, do 

skreślony
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poprawy współpracy między rodzicami a 
nauczycielami oraz do uwzględniania 
zdania młodzieży zgodnie z 
obowiązującymi przepisami;

Or. en

Poprawka 61
Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa państwa członkowskie do 
udoskonalenia szkolenia nauczycieli, do 
poprawy współpracy między rodzicami 
a nauczycielami oraz do uwzględniania 
zdania młodzieży zgodnie 
z obowiązującymi przepisami;

12. wzywa państwa członkowskie do 
udoskonalenia szkolenia nauczycieli oraz 
wzmocnienia ich poczucia 
odpowiedzialności wobec dzieci 
oddawanych pod ich opiekę; wzywa 
państwa członkowskie do wspierania
współpracy między rodzicami 
a nauczycielami z jednej strony i 
z publiczną opieką socjalną z drugiej 
strony oraz do uwzględniania zdania 
dzieci, ale przede wszystkim młodzieży 
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

Or. de

Poprawka 62
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12.  wzywa państwa członkowskie do 
udoskonalenia szkolenia nauczycieli, do 
poprawy współpracy między rodzicami a
nauczycielami oraz do uwzględniania 
zdania młodzieży zgodnie z 
obowiązującymi przepisami;

12. wzywa państwa członkowskie do 
udoskonalenia szkolenia nauczycieli, do 
sprzyjania współpracy między rodzicami,
nauczycielami, mediatorami społecznymi i 
stowarzyszeniami młodzieżowymi oraz do 
uwzględniania zdania młodzieży zgodnie z 
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obowiązującymi przepisami;

Or. fr

Poprawka 63
Antonyia Parvanova

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zwraca się do krajowych władz 
oświatowych o opracowanie szkoleń dla 
nauczycieli, pracowników 
administracyjnych i przedstawicieli 
innych grup zawodowych pracujących z 
dziećmi i młodzieżą, np. służby zdrowia, 
opieki społecznej i policji, w celu 
propagowania sposobów na angażowanie 
młodych ludzi w sprawę równości płci; 
szkolenia te powinny obejmować sesje, 
podczas których dorosły personel omawia 
własny punkt widzenia na temat równości 
płci oraz założenia dotyczące roli 
młodzieży w społeczeństwie, ze 
szczególnym uwzględnieniem zachowań 
gwałtownych i agresywnych;

Or. en

Amendment 64
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zachęca szkoły do rozwijania zajęć 
pozaszkolnych, artystycznych i 
sportowych;

skreślony

Or. en
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Poprawka 65
Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zachęca szkoły do rozwijania zajęć 
pozaszkolnych, artystycznych 
i sportowych;

13. zachęca rodziców i szkoły do 
rozwijania zajęć pozaszkolnych, 
artystycznych i sportowych, aby zapewnić 
niezbędną równowagę dla coraz większej 
presji związanej z wynikami; w tym 
kontekście projekty, takie jak „starsza 
siostra/starszy brat”, mogłyby posłużyć 
jako bufor bezpieczeństwa, ponieważ 
z jednej strony osoby takie nie należą do 
bezpośredniego środowiska rodzinnego, 
z dala od którego młodzieży jest pod 
pewnymi względami łatwiej rozmawiać 
o problemach, a z drugiej strony ich 
porady są bardziej kompetentne niż 
porady zaprzyjaźnionych rówieśników, 
jako druga grupa odniesienia; podobny 
skutek – przydatny zwłaszcza z punktu 
widzenia ostatniej wymienionej przez 
EKES przyczyny, tj. niewystarczającego 
nauczania i przekazywania wartości 
społecznych, solidarności, szacunku 
i empatii – można by uzyskać dzięki 
projektom, takim jak „babcia/dziadek 
z dzielnicy”;

Or. de

Poprawka 66
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. zachęca szkoły do rozwijania zajęć 13. zachęca państwa członkowskie, 
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pozaszkolnych, artystycznych i 
sportowych;

społeczności lokalne i szkoły do 
rozwijania i wprowadzania zajęć 
pozaszkolnych, artystycznych i sportowych 
z pomocą środowiska stowarzyszeń;

Or. fr

Poprawka 67
Antonyia Parvanova

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13 a. jest zdania, że konieczność 
skutecznej walki z przestępczością 
nieletnich sprawia, że konieczna jest 
zintegrowana i efektywna polityka 
obejmująca szkołę, społeczeństwo, rodzinę 
i oświatę, która przyczyni się do 
przekazywania wartości społecznych i 
obywatelskich oraz do wczesnej 
socjalizacji młodzieży; uważa poza tym, że 
niezbędne jest opracowanie polityki 
ukierunkowanej na lepszą spójność 
gospodarczą i społeczną, mającej na celu 
zmniejszanie nierówności społecznych 
oraz walkę z wykluczeniem społecznym i 
biedą, ze szczególnym uwzględnieniem 
ubóstwa wśród dzieci;

Or. en

Poprawka 68
Silvia Costa

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zachęca państwa członkowskie do 
wspierania polityki szkolnej i edukacyjnej 
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zorientowanej na zapobieganie 
przedwczesnemu porzucaniu szkoły i 
wykształcenia przez młodzież, a także na 
porównywanie najlepszych praktyk w tej 
dziedzinie;

Or. it

Amendment 69
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie, aby zapewniły wdrożenie 
strategii „Europa 2020” i strategii „ET 
2020”;

skreślony

Or. en

Poprawka 70
Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa właściwe organy do oceny 
polityki publicznej dotyczącej skuteczności 
kar alternatywnych dla nieletnich 
przestępców, wpływu stereotypów 
dotyczących płci na przestępczość 
młodzieży, roli mediów, różnych 
doświadczeń chłopców i dziewcząt 
w związku z przemocą oraz roli rodziców, 
szkół i organizacji młodzieżowych 
w zapobieganiu przestępczości młodzieży;

15. wzywa właściwe organy do oceny 
polityki publicznej dotyczącej skuteczności 
kar alternatywnych dla nieletnich 
przestępców, wpływu stereotypów 
dotyczących płci na przestępczość 
młodzieży, roli mediów, różnych 
doświadczeń chłopców i dziewcząt 
w związku z przemocą oraz roli rodziców, 
szkół i organizacji młodzieżowych 
w przypadku stwierdzonych czynników 
obciążających;

Or. de
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Poprawka 71
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa właściwe organy do oceny 
polityki publicznej dotyczącej skuteczności 
kar alternatywnych dla nieletnich 
przestępców, wpływu stereotypów 
dotyczących płci na przestępczość 
młodzieży, roli mediów, różnych 
doświadczeń chłopców i dziewcząt 
w związku z przemocą oraz roli rodziców,
szkół i organizacji młodzieżowych w 
zapobieganiu przestępczości młodzieży;

15. wzywa właściwe organy do oceny 
polityki publicznej dotyczącej skuteczności 
kar alternatywnych dla nieletnich 
przestępców, wpływu stereotypów 
dotyczących płci na przestępczość 
młodzieży, roli mediów, różnych 
doświadczeń chłopców i dziewcząt 
w związku z przemocą oraz roli rodziców, 
szkół i stowarzyszeń młodzieżowych w 
zapobieganiu przestępczości młodzieży;
zachęca te organy do dzielenia się 
doświadczeniami i do wymiany praktyk;

Or. fr

Poprawka 72
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. wzywa właściwe organy do oceny 
polityki publicznej dotyczącej skuteczności 
kar alternatywnych dla nieletnich 
przestępców, wpływu stereotypów 
dotyczących płci na przestępczość 
młodzieży, roli mediów, różnych 
doświadczeń chłopców i dziewcząt 
w związku z przemocą oraz roli rodziców, 
szkół i organizacji młodzieżowych w 
zapobieganiu przestępczości młodzieży;

15. wzywa właściwe organy do oceny 
skuteczności kar alternatywnych dla 
nieletnich przestępców, wpływu 
stereotypów na przestępczość młodzieży, 
roli mediów, różnych doświadczeń 
chłopców i dziewcząt w związku z 
przemocą oraz roli rodziców, szkół i 
organizacji młodzieżowych w 
zapobieganiu przestępczości młodzieży;
wzywa właściwe organy do uwzględniania 
kwestii płci w trakcie monitorowania 
przestępczości wśród młodzieży;
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Or. en

Amendment 73
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15 a. wzywa państwa członkowskie do 
uwzględniania następujących zasad: 
zapobiegania łamaniu prawa i 
ponownemu łamaniu prawa, 
(re)socjalizacji oraz (re)integracji 
przestępców; podkreśla, że zaspokajanie 
potrzeb i interesów ofiar przestępczości 
nieletnich jest sprawą najwyższej wagi;

Or. en

Poprawka 74
Silvia Costa

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zachęca państwa członkowskie do 
monitorowania i odpowiedniego karania –
za pośrednictwem organów krajowych 
odpowiedzialnych za usługi 
telekomunikacyjne – rozpowszechniania 
w mediach treści i obrazów nawołujących 
do przemocy, sadyzmu, rasizmu i 
dyskryminacji ze względu na płeć, przy 
jednoczesnym promowaniu treści 
audiowizualnych i multimedialnych o 
charakterze wychowawczym i 
edukacyjnym;

Or. it
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Poprawka 75
Silvia Costa

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do wspierania i umacniania 
roli stowarzyszeń wolontariuszy, w 
których młodzi ludzie mogą zdobyć wysoce 
kształcące doświadczenie w dziedzinie 
zaangażowania i odpowiedzialności 
osobistej i społecznej, również z 
obywatelskiego punktu widzenia;

Or. it

Amendment 76
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania sieci zawodowych usług 
doradczych dla rodzin i par mających 
trudności w dziedzinie stosunków 
rodzicielskich, a także dla młodzieży 
napotykającej problemy związane z 
ryzykownymi stylami życia i różnymi 
formami uzależnień;

skreślony

Or. en

Poprawka 77
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania sieci zawodowych usług 
doradczych dla rodzin i par mających 
trudności w dziedzinie stosunków 
rodzicielskich, a także dla młodzieży 
napotykającej problemy związane z 
ryzykownymi stylami życia i różnymi 
formami uzależnień;

16. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania sieci zawodowych usług 
doradczych dla rodzin i par mających 
trudności w dziedzinie stosunków 
rodzicielskich, a także dla młodzieży 
napotykającej problemy związane różnymi 
formami uzależnień;

Or. en

Poprawka 78
Angelika Werthmann

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania sieci zawodowych usług 
doradczych dla rodzin i par mających 
trudności w dziedzinie stosunków 
rodzicielskich, a także dla młodzieży 
napotykającej problemy związane 
z ryzykownymi stylami życia i różnymi 
formami uzależnień;

16. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania sieci zawodowych usług 
doradczych; w szczególności tych sieci, 
które działają w sferze relacji między 
rodziną a publiczną opieką socjalną; 
rodzice w wielu przypadkach byliby 
skłonni zasięgnąć porady, jednak nie 
posunęliby się do wystąpienia o nią do 
publicznej opieki socjalnej – to samo 
dotyczy też młodzieży napotykającej 
problemy, poszukującej bezpiecznego 
schronienia, bez zamiaru wchodzenia od 
razu w kontakt z władzami publicznymi 
stojącymi za publiczną opieką socjalną;

Or. de

Amendment 79
Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

16a. − podkreśla znaczenie wychowania w 
duchu równości płci począwszy od 
najmłodszych lat, jako że dyskryminujące 
wyobrażenia o kobietach mogą mieć 
wpływ na przemoc wobec kobiet;

Or. en

Amendment 80
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa państwa członkowskie do 
udzielenia szczególnego wsparcia osobom 
migrującym, do zapewnienia dostępu do 
mieszkań, szkolnictwa podstawowego, 
usług sanitarnych i rynku pracy;

skreślony

Or. en

Poprawka 81
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa państwa członkowskie do 
propagowania poradnictwa dla młodzieży, 
która napotyka problemy z socjalizacją, do 
zwalczania dyskryminacji wobec członków 
społeczności, z której ta młodzież pochodzi 
oraz do opracowania i stosowania 
programów mających na celu zwalczanie 
wszelkich form przemocy opartej na 
pochodzeniu społecznym;

skreślony
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Or. en

Poprawka 82
Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa państwa członkowskie do 
propagowania poradnictwa dla młodzieży, 
która napotyka problemy z socjalizacją, do 
zwalczania dyskryminacji wobec członków 
społeczności, z której ta młodzież pochodzi 
oraz do opracowania i stosowania 
programów mających na celu zwalczanie 
wszelkich form przemocy opartej na 
pochodzeniu społecznym;

18. wzywa państwa członkowskie do 
propagowania pomocy dla młodzieży, 
która napotyka problemy z socjalizacją, do 
zwalczania dyskryminacji wobec członków 
społeczności, z której ta młodzież 
pochodzi, oraz do opracowania i 
stosowania programów mających na celu 
zwalczanie wszelkich form przemocy 
opartej na pochodzeniu społecznym;

Or. fr

Poprawka 83
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla, że młodzi ludzie żyjący w 
ubóstwie są bardziej narażeni na 
problemy i zachęca właściwe instytucje do 
rozważenia możliwości pracy z rodzinami 
przeżywającymi trudności jako 
alternatywy dla umieszczenia dziecka 
w ośrodku;

skreślony

Or. en

Poprawka 84
Anna Záborská
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Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. podkreśla, że młodzi ludzie żyjący w 
ubóstwie są bardziej narażeni na problemy 
i zachęca właściwe instytucje do 
rozważenia możliwości pracy z rodzinami 
przeżywającymi trudności jako alternatywy 
dla umieszczenia dziecka w ośrodku;

19. podkreśla, że młodzi ludzie żyjący w 
ubóstwie są bardziej narażeni na problemy 
i zachęca właściwe instytucje we 
wszystkich państwach członkowskich do 
rozważenia możliwości pracy z rodzinami 
przeżywającymi trudności jako alternatywy 
dla umieszczenia dziecka w ośrodku;

Or. en

Amendment 85
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19a. zaznacza, że w celu zwiększania 
szans dzieci i młodzieży należy zwalczać 
ubóstwo i dyskryminację i zapewnić 
młodym ludziom dostęp do wysokiej 
jakości szkolnictwa, warunków 
mieszkaniowych i innej infrastruktury;

Or. en

Amendment 86
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wskazuje na użyteczność pedagogiczną 
oddania głosu nastolatkom jako narzędzia 
zapobiegawczego, aby uniknąć ślepej 
polityki zabezpieczeń, jak pokazuje 

skreślony
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europejski projekt „Czy wiesz, gdzie jest 
teraz twoje dziecko?”;

Or. en

Poprawka 87
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wskazuje na użyteczność pedagogiczną 
oddania głosu nastolatkom jako narzędzia 
zapobiegawczego, aby uniknąć ślepej 
polityki zabezpieczeń, jak pokazuje 
europejski projekt „Czy wiesz, gdzie jest 
teraz twoje dziecko?”;

20. wskazuje na użyteczność pedagogiczną 
oddania głosu nastolatkom jako narzędzia 
zapobiegawczego, aby zająć się w 
odpowiedni sposób problemem 
przestępczości nieletnich, jak pokazuje 
europejski projekt „Czy wiesz, gdzie jest 
teraz twoje dziecko?”;

Or. fr

Poprawka 88
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. wskazuje na użyteczność pedagogiczną 
oddania głosu nastolatkom jako narzędzia 
zapobiegawczego, aby uniknąć ślepej 
polityki zabezpieczeń, jak pokazuje 
europejski projekt „Czy wiesz, gdzie jest 
teraz twoje dziecko?”;

20. jest przekonany o znaczeniu czynnego 
udziału rodziców w zapobieganiu 
przestępczości nieletnich; dostrzega 
użyteczność pedagogiczną krajowych 
kampanii uświadamiających lub
telefonów zaufania pomagających 
rodzicom „odczytywać znaczenie” 
zachowań ich dzieci; zaleca angażowanie 
nastolatków i rodziców w opracowywanie i 
uruchamianie uświadamiających 
kampanii społecznych na temat przemocy 
nieletnich, aby uniknąć ślepej polityki 
zabezpieczeń, jak pokazuje europejski 
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projekt „Czy wiesz, gdzie jest teraz twoje 
dziecko?”;

Or. en

Amendment 89
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla, że kobiety i mężczyźni 
często wyrażają odrębne potrzeby;

skreślony

Or. en

Poprawka 90
Antonyia Parvanova

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla, że kobiety i mężczyźni 
często wyrażają odrębne potrzeby;

skreślony

Or. en

Poprawka 91
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. podkreśla, że kobiety i mężczyźni 
często wyrażają odrębne potrzeby;

skreślony
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Or. en

Poprawka 92
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. zaznacza, że według najnowszych 
badań ojcowie zaangażowani w życie 
swoich dzieci bezpośrednio przed ich 
narodzinami, jak i po narodzinach, 
przyjmują bardziej aktywną rolę w ich 
wychowaniu w późniejszych latach; z tego 
względu podkreśla konieczność 
zwiększenia tempa realizacji działań 
prowadzących do wyrównania różnic w 
wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn, co ma 
wpływ na podejmowanie decyzji o urlopie 
macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim, 
czy urlopie ze względów rodzinnych;

Or. en

Amendment 93
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. wzywa do przeprowadzania badań 
nad charakterem i przyczynami 
przestępczości wśród dziewcząt celem 
opracowania polityki przystosowanej do 
potrzeb dziewcząt popełniających 
wykroczenia;

Or. en
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Amendment 94
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. zachęca instytucje do pogłębiania 
wiedzy dotyczącej potrzeb wyrażanych 
przez chłopców i mężczyzn w odniesieniu 
do równości szans i godzenia obowiązków 
zawodowych z życiem rodzinnym;

skreślony

Or. en

Poprawka 95
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. zachęca instytucje do pogłębiania 
wiedzy dotyczącej potrzeb wyrażanych 
przez chłopców i mężczyzn w odniesieniu 
do równości szans i godzenia obowiązków 
zawodowych z życiem rodzinnym;

skreślony

Or. en

Poprawka 96
Silvia Costa

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. konieczne jest prowadzenie polityki 
prorodzinnej  – także za pomocą nowych 
modeli społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw – szczególnie w 
odniesieniu do osób samotnie 
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wychowujących dzieci, aby zapewnić im 
warunki umożliwiające godzenie 
obowiązków zawodowych z życiem 
rodzinnym;

Or. it

Poprawka 97
Antonyia Parvanova

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do podniesienia 
wynagrodzeń w sektorze wczesnej 
edukacji i edukacji;

skreślony

Or. en

Poprawka 98
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do podniesienia 
wynagrodzeń w sektorze wczesnej 
edukacji i edukacji;

skreślony

Or. en

Poprawka 99
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 23
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Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa państwa członkowskie i
partnerów społecznych do podniesienia 
wynagrodzeń w sektorze wczesnej 
edukacji i edukacji;

23. wzywa państwa członkowskie, 
partnerów społecznych oraz prywatny 
sektor edukacji do przeanalizowania 
możliwości odpowiednich wynagrodzeń w 
sektorze wczesnej edukacji i edukacji.

Or. en

Amendment 100
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do podniesienia 
wynagrodzeń w sektorze wczesnej 
edukacji i edukacji;

23. wzywa państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do zaoferowania 
rodzicom większych możliwości 
aktywnego udziału w życiu ich dziecka od 
momentu jego narodzin, poprzez 
zapewnienie właściwego urlopu 
macierzyńskiego, ojcowskiego i 
opiekuńczego, a także możliwości 
dostosowywania godzin pracy do 
obowiązków opiekuńczych;

Or. en

Poprawka 101
Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. wzywa państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do podniesienia 
wynagrodzeń w sektorze wczesnej 
edukacji i edukacji;

23. wzywa państwa członkowskie i 
partnerów społecznych do wprowadzenia 
odpowiednich ścieżek szkolenia 
zawodowego oraz do podniesienia 
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wynagrodzeń w sektorze wczesnej 
edukacji i edukacji;

Or. fr

Amendment 102
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zachęca instytucje do refleksji nad 
tworzeniem bogactwa narodowego 
poprzez pracę opiekuńczą kobiet i 
mężczyzn, aby zbadać, czy występuje w 
tym kontekście dyskryminacja ze względu 
na płeć;

skreślony

Or. en

Poprawka 103
Constance Le Grip, Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zachęca instytucje do refleksji nad 
tworzeniem bogactwa narodowego 
poprzez pracę opiekuńczą kobiet i 
mężczyzn, aby zbadać, czy występuje w 
tym kontekście dyskryminacja ze względu 
na płeć;

skreślony

Or. fr

Poprawka 104
Marije Cornelissen
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Projekt rezolucji
Ustęp 24

Projekt rezolucji Poprawka

24. zachęca instytucje do refleksji nad 
tworzeniem bogactwa narodowego 
poprzez pracę opiekuńczą kobiet i 
mężczyzn, aby zbadać, czy występuje w 
tym kontekście dyskryminacja ze względu 
na płeć;

skreślony

Or. en

Poprawka 105
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zachęca instytucje do potraktowania 
działalności zawodowej i pozazawodowej, 
zwłaszcza kobiet, w kategoriach cyklu 
życia;

skreślony

Or. en

Poprawka 106
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 25

Projekt rezolucji Poprawka

25. zachęca instytucje do potraktowania
działalności zawodowej i pozazawodowej, 
zwłaszcza kobiet, w kategoriach cyklu 
życia;

25. zachęca państwa członkowskie oraz
instytucje do przeanalizowania możliwości 
uwzględnienia działalności zawodowej i 
pozazawodowej w krajowych systemach 
zabezpieczenia społecznego;

Or. en
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Poprawka 107
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. zwraca się do państw członkowskich o 
wprowadzenie społecznych programów 
resocjalizacyjnych i integracyjnych dla 
młodych przestępców oraz o stosowanie 
polityki sądowej „zerowej tolerancji” 
wobec dorosłych – niezależnie od ich 
statusu społecznego – którzy nakłaniają 
młodzież do popełniania przestępstw, 
szczególnie ułatwiając im dostęp do 
narkotyków twardych, marihuany i 
innych substancji szkodliwych;

skreślony

Or. en

Poprawka 108
Elisabeth Morin-Chartier

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. zwraca się do państw członkowskich o 
wprowadzenie społecznych programów 
resocjalizacyjnych i integracyjnych dla 
młodych przestępców oraz o stosowanie 
polityki sądowej „zerowej tolerancji” 
wobec dorosłych – niezależnie od ich 
statusu społecznego – którzy nakłaniają 
młodzież do popełniania przestępstw, 
szczególnie ułatwiając im dostęp do 
narkotyków twardych, marihuany i innych 
substancji szkodliwych;

26. zwraca się do państw członkowskich o 
wprowadzenie społecznych programów 
reintegracji szkolnej dla młodych 
przestępców oraz o stosowanie polityki 
sądowej „zerowej tolerancji” wobec 
dorosłych – niezależnie od ich statusu 
społecznego – którzy nakłaniają młodzież 
do popełniania przestępstw, szczególnie 
ułatwiając im dostęp do narkotyków 
twardych, marihuany i innych substancji 
szkodliwych;

Or. fr



PE470.088v01-00 54/62 AM\875920PL.doc

PL

Poprawka 109
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Ustęp 26

Projekt rezolucji Poprawka

26. zwraca się do państw członkowskich o 
wprowadzenie społecznych programów 
resocjalizacyjnych i integracyjnych dla 
młodych przestępców oraz o stosowanie 
polityki sądowej „zerowej tolerancji” 
wobec dorosłych – niezależnie od ich 
statusu społecznego – którzy nakłaniają 
młodzież do popełniania przestępstw, 
szczególnie ułatwiając im dostęp do 
narkotyków twardych, marihuany i innych 
substancji szkodliwych;

26. zwraca się do państw członkowskich o 
wprowadzenie społecznych programów 
resocjalizacyjnych i integracyjnych dla 
młodych przestępców oraz o stosowanie 
polityki sądowej „zerowej tolerancji” 
wobec dorosłych – niezależnie od ich 
statusu społecznego – którzy nakłaniają 
młodzież do popełniania przestępstw, 
szczególnie ułatwiając im dostęp do 
narkotyków;

Or. fr

Poprawka 110
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. wzywa państwa członkowskie do 
uwzględnienia faktu, iż dziewczęta 
stanowią mniejszość wśród młodocianych 
przestępców, oraz do uznania 
konieczności dostosowania warunków, na 
jakich nieletnie sprawczynie są 
przetrzymywane, sądzone i karane;

Or. en

Amendment 111
Rolandas Paksas
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Projekt rezolucji
Ustęp 26 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26a. wzywa państwa członkowskie do 
zwracania szczególnej uwagi na rodziny i 
szkoły; ogólne, dalsze i zawodowe 
kształcenie osób nieletnich; pozaszkolne 
zajęcia dzieci; zatrudnienie; szkolenie 
osób nieletnich, ich rodziców, nauczycieli 
i innych specjalistów w zakresie kwestii 
prawnych; dostarczanie informacji na 
temat konsekwencji używania narkotyków 
oraz na temat nieformalnych grup 
skupiających osoby nieletnie; udzielanie 
wsparcia psychologicznego dzieciom i ich 
rodzicom;

Or. lt

Amendment 112
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Ustęp 26 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

26b. wzywa wszystkie państwa oraz 
instytucje prywatne i publiczne, takie jak 
szkoły, urzędnicy zajmujący się uczniami 
uchylającymi się od zajęć szkolnych, 
policja, agencje wsparcia, i in. do 
uwzględniania różnic pomiędzy chłopcami 
a dziewczętami podczas monitorowania, 
zapobiegania i zwalczania przestępczości 
nieletnich ;

Or. en

Poprawka 113
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip
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Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa państwa członkowskie do 
nasilenia działań zapobiegających 
przemocy związanej z płcią wśród ludzi 
młodych i do poprawy współpracy między 
zainteresowanymi podmiotami 
a środowiskami dotkniętymi tym 
zjawiskiem, jak rodzina, szkoła, przestrzeń 
publiczna oraz środki masowego przekazu; 
podkreśla, że ważne jest prowadzenie 
kampanii edukacyjnych dotyczących 
różnych form przemocy wobec kobiet oraz 
prowadzenie działań na rzecz zwalczania 
stereotypów;

27. wzywa państwa członkowskie do 
nasilenia działań zapobiegających 
przemocy związanej z płcią wśród ludzi 
młodych i do poprawy współpracy między 
zainteresowanymi podmiotami 
a środowiskami dotkniętymi tym 
zjawiskiem, jak rodzina, szkoła, przestrzeń 
publiczna oraz środki masowego przekazu 
i stowarzyszenia młodzieżowe; podkreśla, 
że ważne jest prowadzenie kampanii 
edukacyjnych dotyczących różnych form 
przemocy wobec kobiet oraz prowadzenie 
działań na rzecz zwalczania stereotypów;

Or. fr

Amendment 114
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa państwa członkowskie do 
nasilenia działań zapobiegających 
przemocy związanej z płcią wśród ludzi 
młodych i do poprawy współpracy między 
zainteresowanymi podmiotami 
a środowiskami dotkniętymi tym 
zjawiskiem, jak rodzina, szkoła, przestrzeń 
publiczna oraz środki masowego przekazu; 
podkreśla, że ważne jest prowadzenie 
kampanii edukacyjnych dotyczących 
różnych form przemocy wobec kobiet oraz 
prowadzenie działań na rzecz zwalczania 
stereotypów;

27. wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do nasilenia działań 
zapobiegających przemocy związanej z 
płcią wśród ludzi młodych i do poprawy 
współpracy między zainteresowanymi 
podmiotami a środowiskami dotkniętymi 
tym zjawiskiem, jak rodzina, szkoła, 
przestrzeń publiczna oraz środki 
masowego przekazu; podkreśla, że ważne 
jest prowadzenie kampanii edukacyjnych 
dotyczących różnych form przemocy 
wobec kobiet oraz prowadzenie działań na 
rzecz zwalczania stereotypów;

Or. en
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Amendment 115
Rolandas Paksas

Projekt rezolucji
Ustęp 27

Projekt rezolucji Poprawka

27. wzywa państwa członkowskie do 
nasilenia działań zapobiegających 
przemocy związanej z płcią wśród ludzi 
młodych i do poprawy współpracy między 
zainteresowanymi podmiotami 
a środowiskami dotkniętymi tym 
zjawiskiem, jak rodzina, szkoła, przestrzeń 
publiczna oraz środki masowego przekazu; 
podkreśla, że ważne jest prowadzenie 
kampanii edukacyjnych dotyczących 
różnych form przemocy wobec kobiet oraz 
prowadzenie działań na rzecz zwalczania 
stereotypów;

27. wzywa państwa członkowskie do 
nasilenia działań zapobiegających 
przemocy związanej z płcią wśród ludzi 
młodych, polegających na odpowiednio 
ukierunkowanych kampaniach 
edukacyjnych oraz zwalczaniu stereotypów 
związanych z płcią, a także na ściślejszej 
współpracy między zainteresowanymi 
podmiotami a środowiskami dotkniętymi 
tym zjawiskiem, jak rodzina, szkoła, 
przestrzeń publiczna oraz środki 
masowego przekazu; podkreśla, że ważne 
jest prowadzenie kampanii edukacyjnych 
dotyczących różnych form przemocy 
wobec kobiet oraz prowadzenie działań na 
rzecz zwalczania stereotypów; wzywa 
Komisję i państwa członkowskie do 
opracowania bazy zaleceń dotyczących 
zapobieganiu przemocy nieletnich;

Or. lt

Poprawka 116
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Ustęp 27 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

27a. wzywa państwa członkowskie do 
wspierania i promowania programów 
operacyjnych uruchomionych 
w kontekście europejskiego sojuszu na 
rzecz rodzin; zwraca się do Komisji 
o bardziej intensywne opracowywanie 
narzędzi służących usystematyzowaniu 
wymiany dobrych praktyk i badań w tej 
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dziedzinie;

Or. fr

Amendment 117
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 28

Projekt rezolucji Poprawka

28. zachęca instytucje do uznania 
znaczenia roli wychowawczej członków 
otoczenia rodzinnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem roli osób starszych, które 
opuściły rynek pracy;

skreślony

Or. en

Amendment 118
Sari Essayah

Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. wzywa państwa członkowskie do 
poszukiwania rozwiązań możliwie 
najbardziej prorodzinnych, a nie 
scentralizowanych rozwiązań 
instytucjonalnych, w przypadku gdy 
młoda osoba musi zostać oddana pod 
opiekę i umieszczona poza rodziną;

Or. fi

Poprawka 119
Antonyia Parvanova
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Projekt rezolucji
Ustęp 28 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

28a. zachęca państwa członkowskie do 
wprowadzania szkolnych programów 
poświęconych poprawianiu atmosfery w 
szkołach, rozwiązywaniu konfliktów oraz 
rozwijaniu umiejętności mediacyjnych;

Or. en

Amendment 120
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. zachęca organy władzy publicznej do 
podjęcia niezbędnych kroków, aby kobiety 
i mężczyźni mogli skuteczniej wybierać 
sposób, w jaki chcą godzić obowiązki 
zawodowe z życiem rodzinnym;

skreślony

Or. en

Poprawka 121
Elisabeth Morin-Chartier, Constance Le Grip

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. zachęca organy władzy publicznej do 
podjęcia niezbędnych kroków, aby kobiety 
i mężczyźni mogli skuteczniej wybierać 
sposób, w jaki chcą godzić obowiązki 
zawodowe z życiem rodzinnym;

29. zachęca organy władzy publicznej do 
podjęcia niezbędnych kroków, aby kobiety 
i mężczyźni mogli godzić obowiązki 
zawodowe z życiem rodzinnym;

Or. fr
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Poprawka 122
Marije Cornelissen

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. zachęca organy władzy publicznej do 
podjęcia niezbędnych kroków, aby kobiety 
i mężczyźni mogli skuteczniej wybierać 
sposób, w jaki chcą godzić obowiązki 
zawodowe z życiem rodzinnym;

29. zachęca Komisję oraz państwa 
członkowskie do podjęcia niezbędnych 
kroków, aby umożliwić kobietom i 
mężczyznom osiągnięcie większej 
równowagi między życiem prywatnym a 
zawodowym, m. in. poprzez zapewnienie 
im właściwego urlopu macierzyńskiego, 
ojcowskiego, rodzicielskiego i 
opiekuńczego, oraz poprzez zapewnienie 
im właściwego dostępu przystępnych 
cenowo placówek opieki nad dziećmi;

Or. en

Poprawka 123
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Ustęp 29

Projekt rezolucji Poprawka

29. zachęca organy władzy publicznej do 
podjęcia niezbędnych kroków, aby kobiety 
i mężczyźni mogli skuteczniej wybierać 
sposób, w jaki chcą godzić obowiązki 
zawodowe z życiem rodzinnym;

29. zachęca organy władzy publicznej do 
podjęcia niezbędnych kroków, aby kobiety 
i mężczyźni mogli skuteczniej wybierać 
sposób, w jaki chcą godzić obowiązki 
zawodowe z życiem rodzinnym, przy 
jednoczesnym przestrzeganiu zasad 
równości kobiet i mężczyzn;

Or. fr

Amendment 124
Marije Cornelissen
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Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. wzywa państwa członkowskie do 
propagowania polityki budżetowej 
uwzględniającej zobowiązania finansowe, 
a zwłaszcza koszty różnego rodzaju opieki 
nad dziećmi;

skreślony

Or. en

Poprawka 125
Norica Nicolai

Projekt rezolucji
Ustęp 30

Projekt rezolucji Poprawka

30. wzywa państwa członkowskie do 
propagowania polityki budżetowej 
uwzględniającej zobowiązania finansowe, 
a zwłaszcza koszty różnego rodzaju opieki 
nad dziećmi;

30. wzywa państwa członkowskie do 
propagowania polityki budżetowej 
zachęcającej do przyznawania większej 
ilości środków na koszty opieki nad 
dziećmi;

Or. en

Amendment 126
Antonyia Parvanova

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. zachęca Komisję Europejską i 
państwa członkowskie do dalszego 
podnoszenia świadomości oraz 
wprowadzania kampanii i programów na 
rzecz bezpieczeństwa w internecie; w 
głównej mierze powinny się one 
koncentrować na wyjaśnianiu rodzicom 
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ryzyka, z jakim wiąże się nieograniczone 
korzystanie z internetu przez dzieci, a 
także sposobu, w jaki można zabezpieczyć 
swoje pociechy przez nielegalnymi i 
szkodliwymi treściami stron 
internetowych;

Or. en

Poprawka 127
Anna Záborská

Projekt rezolucji
Ustęp 30 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

30a. zachęca Komisję i państwa 
członkowskie do podjęcia pozytywnych 
działań na rzecz kobiet i mężczyzn, w 
szczególności działań mających na celu 
ułatwienie im powrotu do pracy po okresie 
poświęconym na opiekę nad dziećmi, 
poprzez sprzyjanie strategiom politycznym 
na rzecz powrotu na rynek pracy, aby 
umożliwić im odzyskanie niezależności 
finansowej;

Or. fr


